Smlouva o partnerství v rámci organizace destinačniho managementu
uzavřená podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
I. Smluvní strany

1. Organizace destinačniho managementu:
TURISTICKÁ OBLAST KUTNOHORSKO A KOLÍNSKO Z.S.
se sídlem Havličkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město
lČ: 083 22 031
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 72054
zastoupená Mgr. Be. Silvii Doušovou
kontaktní e-mail: petra@kutnohorskokdinsko.cz (Petra Ďoubalová)
(dále jen jako ,,DMD")
2. Partnerská obec:
OBEC ŠTIPOKLASY
se šidlem Štipoklasy 20, 284 01 Kutná Hora
lČ: 00640409
DIČ:Zastoupené : Radkem Křivánkem
kontaktní e-mail: ou@stipoklasy.cz
(dále jen jako ,Partneŕ)
společně v dalším textu rovněž jen ,,smluvní strany"
uzaviraji niže uvedeného dne na základě úplného konsensu o všech niže uvedených ustanoveních následujici

smlouvu o partnerství v rámci organizace destinačniho managementu:
(dále také jen jako ,,smlouva")

||.
Úvodní prohlášeni

1.

DMD je organizaci destinačniho managementu, která byla založena za účelem podpory cestovního ruchu
za pomoci aplikace nejrůznějších nástrojů destinačniho managementu pro všestranný rozvoj cestovního
ruchu v regionu Kutnohorsko a Kolinsko.
Účel DMD je všestranný rozvoj tuňstické oblasti (destinace). Mezi činnosti, pomoci kterých spolek naplňuje
svůj účel a čile, patři rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím přípravy a realizace společné marketingové
strategie, sdružováni finančních prostředků a jejich efektivní využíváni formou ptopagace turistické oblasti a
podpora Norby produktů cestovniho ruchu.

2.

Partner má zájem spolupracovat s DMD, podílet se na činnosti DMD a to ve formě partnerství na činnosti
. DMD, a touto svou participaci pňspivat k rozvoji cestovního ruchu v regionu i rozvoji regionu jako celku.

3.

čilem partnerství založeného touto smlouvou je tedy spolupráce smluvních stran v oblasti cestovního ruchu.
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Ill. Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran na oboustranné spolupráci při realizaci destinačniho
managementu v daném regionu, který je vymezen katastrálním územím obci, které se na činnosti DMD
podílejí bud' jako přímí členové organizace, nebo jako její partneři.
IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1,

Partner se bude na činnosti DMD jako pařtner podilet zejména následujicimi činnostmi:
-

Partner poskytuje své katastrálni území pro činnost DMD v cestovním ruchu.
Partner má právo předkládat DMD své podněty k rozvoji a zlepšeni cestovního ruchu v turistické oblasti
a dále se podilet na činnosti DMD.

2.

DMD bude zajišt'ovat zejména efektivní řízeni cestovního ruchu za pomoci kooperace a koordinace DMD a
zapojených subjektů. Zejména se jedná o marketingové aktivity, propagaci turistické oblasti a tvorbu
produktů cestovního ruchu v regionu, kultivaci potenciálu destinace a podporu aktivit v rámci destinace a
jejich samotnou realizaci.

3.

Pro smluvní strany nevznikají uzavřením této smlouvy žádné další povinnosti než ty stanovené výslovně
touto smlouvou.

4,

Smluvní strany si za činnosti dle této smlouvy nebudou poskytovat žádné finanční plněni.
V. Trvání smlouvy

1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.

Obě smluvní strany jsou oorávněny tuto smlouvu vypovědět i bez uvedeni důvodu, přičemž tato smlouva
skonči doručením výpovědi druhé smluvní straně.

3.

Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvy ukončiti dohodou.
VI. Doložka dle zákona o obcích

1.

Partnerství Partnera a DMD bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Štipoklasy č. 221/8 ze dne
24.6. 2020.
VIl. Závěrečná ustanoveni

1.

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem.

2.

Veškeré změny smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran,

3.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni.
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